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I det här numret:

Trafik: 
S + MP stoppar  
trafiken. Sidan 2. 

Mer än 8 000 barn i 
Nacka går i skolor som 
kan tvingas stänga om det 
nya förslaget till vinst-
tak som socialdemokra-
terna, miljöpartiet och 
vänsterpartiet vill införa 
blir verklighet nästa år. 
Dessutom berörs 2 000 
äldre som har hemtjänst 
eller bor på privat äldre-
boende i Nacka. 

Förslaget har mötts av massivt 
motstånd och många jämför 
med 80-talets strid om fond-
socialism. Och många välfärds-
företagare har sagt att de drar 
sig ur om det blir verklighet.  
Kommunstyrelsens ordförande 

i Nacka, Mats Gerdau (M) 
skräder inte orden.

-Det här ÄR socialism. Social-
demokrater och vänsterpartister 
har alltid varit emot människors 
valfrihet och gillar inte privata 
alternativ. Nu hoppas de att ett 
vinsttak ska göra det lättare att 
bli av med välfärdsföretagen. 
Därmed försvinner också val-
friheten. Jag är jättebesviken på 
Miljöpartiet, de säljer ut männi-
skors valfrihet för att få igenom 
en flygskatt. Deras tal om rätten 
att välja skola var inte så mycket 
värd när de är i regeringsställn-
ing.

Mats Gerdau påminner om att 
Nacka var först i landet med 
att skapa valfrihet inom skolan 

och omsorgen, redan på 80-ta-
let kom de första alternativen. 
1992 infördes skolpengen och 
hemtjänstchecken som gjorde 
det möjligt för alla att välja. 

-Jag är övertygad om att Nacka-
borna vill ha kvar valfriheten, 
de allra flesta är väldigt nöjda 
med sina förskolor, skolor och 
hemtjänst. Vi ser tydligt att vår 
valfrihet, kombinerat med tuffa 
uppföljningar, höjer kvaliteten i 
verksamheten. Ett vinsttak löser 
inga problem och skulle inte 
göra en enda skola bättre. Vi 
skulle bara se en våg av stäng-
ningar av bra skolor, till ingen 
nytta.

Är det inte bara skräck-
propaganda, blir det verkli-
gen så illa? 

-Röda lagets syfte är ju att bli 
av med välfärdsföretagarna, så 
det är klart att det är ditåt vägen 
bär. Vi ser att de försvårar för de 
privata alternativen i kommun-
er som de styr, de skapar orät-
tvisa villkor. De gör det svårare 
för seriösa aktörer att starta.  

Men varför måste en skola 
gå med vinst? 
-Seriösa företag tänker lång-
siktigt. De måste planera för 
att kunna växa eller tackla tuf-
fare tider, de har ett ansvar för 
sina medarbetare. Och vem vill 
satsa dygnet runt på att starta 
ett hemtjänstföretag om man 

200 välfärdsföretag i Nacka hotas av stängning 

Nackabladet har hela listan

Trygghet:  
3 år med Löfven: färre 
poliser och fler brott.
Sidan 3. 

Kultur: 
Kulturen växer i Nacka. 
Sidan 4. 

inte kan få tillbaka något? Vem 
vågar pröva en ny pedagogisk 
idé i skolan om alla pengar går i 
skatt? Utan vinst, ingen välfärd. 

Vad är moderaternas alter-
nativ? 

-Vi vill skärpa kvalitetskraven, 
men inte bara för de privata al-
ternativen. Alla skolor och all 
äldreomsorg ska vara bra, både 
kommunala och privata alter-
nativ. Det är de som inte håller 
måttet som ska stänga, inte de 
som går med vinst. 

I Nacka finns idag över 200 pri-
vata välfärdsföretag som lev-
ererar service till nackaborna. 
Det är allt från mindre förskolor 
och hemtjänstföretag, till ex-
empel Bågens förskola i Boo 
och Holmströms hemtjänst, till 
större koncerner som Interna-
tionella Engelska skolan och 
Aleris äldreomsorg. Gemen-
samt är att de alla får svårare att 
överleva om regeringens förslag 
blir verklighet och att många 
föräldrar i stället skulle få leta 
efter andra skolor och hemtjän-
stanordnare. 

Hela listan över de pri-
vata aktörer som finns i 
Nacka, och som kan tv-
ingas stänga om regerin-
gens politik blir verk-
lighet, finns på sista 
sidan i Nackabladet. 

-Vi moderater kommer aldrig att ge upp kampen för att alla människor ska kunna välja skola och omsorg själv. Det 
var därför jag blev moderat. Nu hotas valfriheten av S och jag kan utlova ett stenhårt motstånd, säger Mats Gerdau, 
Nackas M-ledare. 

Moderat valaffisch i valrörelsen 2014. Farhågan rycker allt närmare när 
S, V och MP nu föreslår vinstbegränsningar. 
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Trafikförslagen har 
haglat tätt den senas-
te tiden. Östlig för- 
bindelse skrotas, inner-
stadsgator (bl a Hamn-
gatan) stängs av, ett kör-
fält på Stadsgårdsleden 
tas bort och dieselbilar 
förbjuds på Södermalm. 

-Den samlade effekten av alla 
dessa S-förslag är massivt  
negativ för oss i Nacka. Tåla-
modet prövas redan hårt av 
Slussens ombyggnad och av att 
Södra länken stängs av var och 
varannan dag, vi klarar inte 
ännu längre restider. Vi behöver 
bättre framkomlighet, inte säm-
re, säger Mats Gerdau (M) 
kommunstyrelsens ordförande i 
Nacka. 

Alliansregeringen avsatte två 
miljarder kronor för att projek-
tera Östlig förbindelse, en väg-
tunnel mellan Södra länken och 
Norra länken under inloppet till 
Stockholm. Arbetet pågår för 
fullt men fortfarande finns ingen 
finansiering av de 18 miljarder 
kronor som den beräknas kosta 
att bygga. 

Eftersom de styrande socialde-
mokraterna i Stockholms stad 
inte vill ha vägtunneln så kas-
tade de statliga förhandlarna in 
handduken förra veckan. 

-För mig är det obegripligt att 
Stockholm hellre vill ha bilar 
på Stadsgårdsleden, Gamla stan 
och Östermalm än i en biltunnel 
under stan. Med Östlig förbin-
delse skulle trafiken ledas runt 

vilket kan ge en möjlighet att 
ordna fler busskörfält och cykel-
banor i innerstan i stället. 

Enligt  Mats Gerdau står nu hop-
pet till att moderaterna åter-
kommer i regeringsställning.  

-Det spelar faktiskt roll hur man 
röstar. Det är tydligt att alla par-
tier inte vill samma sak. För oss 
moderater är framkomligheten 
viktig. Nackaborna och Stock-
holmarna måste komma till sina 
jobb och då måste alla trafikslag 
byggas ut. Och vi är beredda att 
ta fram de pengar som behövs 
för att klara det.  

Mats Gerdau pekar på att man 
bygger ut cykelbanor och att 
Nacka blev årets cykelkommun 
i år igen. Moderaterna har ock-

så sett till att Tvärbanan dras 
till Sickla och att tunnelbanan 
börjar byggas ut till Nacka Fo-
rum nästa år. Han har också 
flera gånger tagit upp med Tra-
fikverket att de borde installera 
sprinklers i Södra länken så att 
den inte behöver stängas av när 
trafiken går sakta. 

-Men även nya vägar behövs i 
en växande region. Många åker 
kollektivt, men en del behöver 
faktiskt bilen i jobbet eller för att 
vardagen ska fungera. Och glöm 
inte att även bussar går på vägar.  

När det gäller avstängningen av 
ett körfält på Stadsgårdsleden 
och planeringen för att stänga av 
innerstadsgator för biltrafik blev 
Nacka tagna på sängen. 
-Ingen har hört av sig till oss, 

jag fick läsa om det i tidningen. 
Rätt trist inställning. De vet ju 
att Nackaborna påverkas starkt 
av avstängningarna, men kanske 
var det därför de inte tog kon-
takt.

Syftet med att ta bort ett kör-
fält på Stadsgårdsleden är att ge 
mer plats åt gående och cyklis-
ter, idag är sträckan trång och 
olycksdrabbad. Är inte det bra? 

-Det är nödvändigt att bredda 
gång- och cykelbanan, den är 
farlig idag. Men det kan göras 
på annat sätt än att ge sig på bi-
larna, t ex skulle man kunna ta 
någon meter av kajen och kryss-
ningsterminalen i stället. Den är 
minst använd, eller vill de med-
vetet jävlas med bilister och oss 
Nackabor? 

S+MP stoppar Österleden och stympar Stadsgårdsleden

Runt om i Nacka plan-
eras det för fullt för flera 
nya och bättre idrottsan-
läggningar. Tack vare att 
Nacka växer och kom-
munen har god ekono-
mi så finns möjligheter 
att göra nya satsningar, 
främst för barn och ung-
domar. 

Nackabladet har samlat ett ax-
plock av aktuella projekt. 

Ny sporthall vid Myrsjöskolan 
Nya Näckenbadet  
Multihall i Fisksätra 
Ny sporthall i Älta 

Fotbollstält över Nacka IP
Ny tennishall i Skuru
Isolering av ”isladan” i Björknäs
Ny sporthall vid Boovallen
Nytt ridhus i Velamsund
Simhall i Orminge 

Förutom detta så planerar kom-
munen också ett nytt idrottsom-
råde på Järlahöjden vid Nacka 
stadshus. Arbetet är komplicer-
at och ska samspela med kom-
mande tunnelbaneuppgång, 
överdäckning av Värmdöleden, 
flyttning av Nacka gymnasium 
och av att nya vägar ska anläg-
gas. 

-Det är lite fräckt av opposi-
tionen att ge sken av att vi i Al-

Nacka satsar på idrotten

liansen inte satsar på idrotten. 
Finns det någon kommun som 
gör mer än Nacka, frågar sig 
fritidsnämndens ordförande 
Richard Wendt (M). Vi mod-
erater är pådrivande för att byg-
ga ut sportanläggningar i hela 
kommunen, det är en självklar-
het när vi växer. 

Utöver det som listas ovan så 
pågår ett antal konkreta min-
dre projekt för att förbättra för 
föreningslivet. Det blir bland 
annat konstgräs på små grus-
planer. Dessutom utmanar 
miljö- och stadsbyggnadsnämn-
den bullerreglerna och vägrar 
inskränka föreningslivets tider 

för träning och matcher. 

-Konflikten kring ljudet från 
fotbollen på Boovallen har 
pågått i flera år, säger nämn-
dens ordförande Cathrin Ber-
genstråhle (M). Vårt beslut 
innebär att bullerskydd ska 
byggas, att fotbollen får göra 
ett uppehåll i juli månad och att 
högtalaranläggningen enbart 
får användas fyra gånger per 
år. Däremot invänder vi mot att 
barn anses vara buller som kan 
jämföras med trafikbuller. Här 
måste vi få till en annan tolk- 
ning av lagen så att barn och 
unga kan få fortsätta idrotta. 

Richard Wendt (M) och Cathrin Bergenstråhle (M), arbetar för mer idrott i Nacka. 

Med den styrande majoriteten i Stockholm stads förslag riskera köerna längs Stadsgårdsleden bli ännu värre, befarar Mats Gerdau (M)  

Glöm inte att rösta 
i kyrkovalet 

Söndag 17 september är 
det val i Svenska Kyrkan 
till kyrkomöte, stiftsfull-
mäktige och kyrkofull-

mäktige. 

Är du medlem i Svenska 
kyrka behöver  

Borgerligt Alternativ 
och 

Vår kyrka i Saltsjö-
badens församling 

din röst.  

Valprogrammet på 
Radio Nacka 99,9 MHz.
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En ny paviljong finns nu på 
plats på Neglinge skola, så 
att skolan även kan erbjuda 
årskurs 6 och inte bara upp 
till årskurs 5 som tidigare. 

Bakgrunden är ett samarbete 
mellan Nacka kommun, föräl-
drar och elever på Neglinge 
skola och fastighetsägaren Riks-
hem.

I årets ranking av Sveriges 
miljöbästa kommun, ham-
nar Nacka på plats 16, vilket 
är en förbättring med 143 
platser sedan förra året. 
Nacka är fjärde bäst i länet. 
 
–Målmedvetet och långsik-
tigt arbete ger resultat. Vi 
satsar exempelvis på avfalls- 
hantering, vattenrening och 
hållbar stadsutveckling. Jag 
tror att det är några av anled-
ningarna till varför vi klättrar 

-Det är jätteroligt att de första 
sjätteklassarna nu är igång med 
skolarbetet på Neglinge skola. 
Det har varit efterlängtat bland 
elever och föräldrar och gemen-
samt arbete har nu burit frukt. 
Ett stort tack till alla inblan-
dade, säger Tobias Nässén 
(M) som är ordförande i utbild-
ningsnämnden. 

så mycket i rankingen, säger 
Cathrin Bergenstråhle (M) 
ordförande för miljö- och stads-
byggnadsnämnden. Vi arbetar 
strukturerat och målmedvetet 
med miljöfrågorna och därmed 
engageras hela kommunen. Det 
är en följd av att vi har beslutat 
om lokala miljömål och följer 
upp dem årligen. Det har blivit 
en medvetenhet i hela kom-
munen om att arbeta med miljö-
frågor, avslutar Cathrin Bergen-
stråhle. 

Neglinge skola får årskurs 6

Nacka klättrar i miljöranking

Full fart på Kvarnholmen

Trafikknutpunkten i Sickla, där Tvärbanan möter Saltsjöbanan, Nacka- Värmdöbussarna och senare tunnelbanan. 

Med en ny paviljong på plats så kan nya generationer av barn få en bra skolgång från förskolan 
till årskurs 6 på Neglinge skola, säger Tobias Nässén (M).

Mats Gerdau (M) hälsar på mängder av lyckliga barn som genast tog lekparken i besittning.

Nackabladet har tagit 
fram ny statistik över 
anmälda bostadsinbrott 
i Nacka, och resultatet 
är en tydlig ökning i alla 
kommundelar. Störst 
ökning har skett i Älta 
där bostadsinbrotten 
ökat med 147 procent på 
ett år. Samtidigt har S/
MP-regeringen minskat 
antalet poliser i Nacka 
med 23 procent.
 
-Varje inbrott i människors 
hem är en kränkning och det 
är förstås allvarligt att antalet 
bostadsinbrott ökat de första 
åtta månaderna i år jämfört med 
samma period förra året. Det är 
sorgligt att kunna konstatera att 
regeringens facit hittills är min-
skat antal poliser i Nacka och 
samtidigt ett ökat antal inbrott. 
Om någon tvivlade på vad som 
skulle hända om man minskade 
polisstyrkan med 23 procent så 
finns nu ett svar, och det är en 
50 procentig ökning av antalet 
bostadsinbrott, säger Tobias 
Nässén (M), kommunalråd 

och ordförande i Nackas brotts-
förebyggande råd.
 
Vad kan göras för att vända 
denna utveckling?
 
-Nackamoderaterna driver på så 
hårt vi kan för att få fler poliser 
till Nacka, fortsätter Tobias Näs-
sén. Vi har bjudit in ansvarig 
regionpolischef till kommunsty-
relsen, men vi har inte ens fått 
ett personligt svar. Moderaterna 
har också lagt förslag i riksdagen 
om att skapa en ny brottsrubric-
ering som kallas inbrottsstöld 
och som ger ett längre straff, 
vilket också gör att polisen kan 
prioritera dessa brott mer än i 
dag. Vi driver också på för att 
ge tullen större befogenheter. 
Idag får tullen inte hålla kvar 
misstänkta eller ta stöldgods i 

beslag utan måste invänta polis 
och kan polisen inte komma så 
kommer misstänkta brottslingar 
undan.
 
Vad görs mer konkret i 
Nacka?
 
-Polisverksamhet är en statlig 
kärnuppgift och det är ingent-
ing som kommunen kan ta över. 
Däremot satsar vi på brottsföre-
byggande verksamhet och vi har 
ökat anslagen till uppsökande 
verksamhet för ungdomar i form 
av Polarna. Vi har också större 
anslag i budgeten för upprust-
ning av utomhusbelysning och 
trygghetsskapande  beskärning 
av träd och buskar. Vi har ett 
bra samarbete med poliserna i 
Nacka, men problemet är att de 
är för få, avslutar Tobias Näs-
sén. 

Under hösten 2017 kom-
mer tvärbanan mellan 
Hammarbysjöstad och 
Sickla att invigas. Arbete 
pågår för att färdigställa 
det sista. 

-Tvärbanan är ett konkret ex-
empel där vi moderater gör 
skillnad, säger Mats Gerdau 
(M), kommunstyrelsens ord-
förande i Nacka. Det är Stock-
holms läns landsting och Nacka 
kommun, båda med moderat 

ledning, som tillsammans står 
för utbyggnaden. Det är en av 
många infrastruktursatsningar 
som nu pågår för att underlätta 
rörligheten för Stockholmarna. 

Tvärbanans hållplats i Sickla 
skapar en trafikknutpunkt mel-
lan Saltsjöbanan, Tvärbanan, 
Nacka Värmdöbussarna och den 
kommande tunnelbanan. Mats 
Gerdau ser färdigställandet av 
Tvärbanan som ett välkommet 
inslag i frågan om framkom-
lighet och resmönster i en allt 

större Stockholmsregion. 

-Tvärbanans tidigare slutstation 
i Hammarby sjöstad har varit 
helt ologiskt. I Sickla finns Sick-
la Köpkvarter, bussförbindelser 
och Saltsjöbanan. När Tvärba-
nan äntligen får en logisk slut-
station, blir också framkom-
ligheten bättre. Resorna blir 
enklare, effektivare och i vissa 
fall helt utan byten, avslutar 
Mats Gerdau.  

En solig augustidag in-
vigdes lekparken Lilla 
Kvarnholmen på Kvarn-
holmen. Lekparken har ut-
vecklats tillsammans med 
många boende i området 
som deltagit med kreativa 
idéer om hur parken ska ut-
vecklas.

Här kan man snurra på en kanel-
bulle och klättra in i små kopior 
av de gamla husen på Kvarn- 
holmen, klänga i repen i en 
brant backe, se på teater i Am-
fiteatern – eller varför inte bara 

njuta av utsikten?

-Det är sådana här fina miljöer 
vi kan skapa i Nacka när vi byg-
ger stad, säger Cathrin Ber-
genstråhle (M), ordförande i 
Miljö- och stadsbyggnadsnämn-
den. Staden ska vara grön, lev-
ande och ha många trevliga of-
fentliga platser där människor 
kan träffas. Lilla Kvarnholmen 
är min förebild.

Parken har byggts av Kvarnhol-
men Utvecklings AB.

Resultat under Löfven:

Snart invigs Tvärbanan vid Sickla

Fakta
Antal inbrott per kommundel  
(Avser jan till aug 2016 jämfört med samma period 2017) 

    2016    2017 
Saltsjöbaden Fisksätra  42 52 +24%
Boo    30 43 +43%
Älta    14 34 +143%
Sicklaön    38 65 +71% 
Totalt    124 194 +56%

Färre poliser, fler inbrott
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Cathrin Bergenstråhle besöker Saltsjö Pir i Fisksätra, som är en av Nackas populära restauranger. I bakgrunden syns den nya restaurangen The Old 
Smokehouse i Lännersta. 

Kultur kommer i många former och skepnader, något som välkomnas varmt av Oliver Rykatkin 
(M). 

rakooperativ
I Ur och Skur 
Blåbäret
I Ur och Skur 
Boomullarna
I Ur och Skur 
Upptäckarna
Idunskolan Östra 
Stockholms Wal-
dorfförskola
Inspira i Älta
Johannes Petri 
förskola
Järvens förskola
Kubens föräldra-
kooperativ
Kul förskola i Boo
Kyrkvikens 
förskola
Leklabbets 
förskola
Lekis för fröna 
föräldrakoope-
rativ
Lilla Maestro
Lilla Nacka
Lilla Tollare
Lundsjöns för-
skola
Lupus förskola
Lusthusets 
förskola
Lyckolundens 
föräldrakoope-
rativ
Lännersta för-
skola
Montessorihuset
Montessoriskolan 
Castello förskola

Nacka Strands 
förskola
Neglinge gårds 
förskola
Nicke Nyfiken
Nyckelpigans 
förskola
Ormingesnokens 
föräldrakoope-
rativ
Pilens förskola
Pingvinens 
förskola
Pyramidens Mon-
tessoriförskola
Rensättra för-
skola
Saltisbarnens 
Montessoriför-
skola
Saltsjö-Duvnäs 
Montessoriför-
skola 
Smörblommans 
förskola
Solstrålens 
förskola
Spiggens förskola
Storstorkens för-
äldrakooperativ
Storängens Mon-
tessoriförskola
Sunnebo förskola
Svanens Montes-
soriförskola
Tuvans Pyssling-
förskola
Waldorflekskolan 
Stjärngull
Vikdalens barns 

Friskolor 

Akademiska 
skolan Friskolor i 
Nacka 
Akademiska 
skolan
Backeboskolan
Da Vinciskolan
Ebba Brahesko-
lan
Idunskolan Östra 
Stockholms Wal-
dorfskola
Inspira Älta
Internationella 
engelska skolan 
Nacka
Johannes Petri 
skola
Kunskapsskolan 
Nacka
Kunskapsskolan 
Saltsjöbaden
Lilla Nacka
Lännersta skola
Maestroskolan
Montessoriskolan 
Castello
Nacka strands 
skola
Vittra Saltsjö-Boo

Frigymna-
sier 

Designgymnasiet
Magelungen 
Danviken

Mediagymnasiet
Nacka Enskilda 
gymnasium
Praktiska gymna-
siet Nacka
Rytmus musik-
gymnasium
Sjölins gymna-
sium

Fristående 
förskolor

Akademiska sko-
lans förskola
Alexanderskolan
Almdungens 
förskola
Amadeus förskola
Backebo förskola
Barkbåtens 
förskola
Bergatrollets för-
äldrakooperativ
Bågens förskola
Da Vinciförskolan
Da Vinciskolan 
Pärlan
Daggkåpans 
förskola
Eknäs förskola
Finnboda för-
skola
Gröna Huset
Hedvigslunds 
förskola
Henriksdals 
förskola
Humlans föräld-

Fler restauranger vid vattnet

föräldrakoope-
rativ
Vittra Saltsjö-Boo 
förskola
Ängsbackens 
förskola

Privata ak-
törer inom 
vuxenutbild-
ning i Nacka 

A2B 
Institute af 
Lärande
Addera Kompe-
tens 
Eductus
Jobblotsen
Kunskapsbolaget 
Integra
MedLearn
MG vux

Fristående 
hemtjänstfö-
retag

AAA flerspråkig 
assistans
Aleris hemtjänst i 
Nacka
Alerta Omsorg
Alice Hemtjänst 
och läkemedels-
service
Anlita Hemtjänst 
ASO
Annas Vård och 
Hemtjänst Team
Annelies Hem-
tjänstteam
Baggensfjärdens 
hemtjänst
Bamboo Care 
Team
Carritas Proffs 
Assistans
Curanda Vård 
Assistans
Domicare 

Efoel
Enklare Vardag 
Fisksätra Hem-
tjänst
HS Trygg tillvaro
Hemtjänst och 
Omsorg i Stock-
holm HOmE
Holmströms 
hemtjänst
Ideal Vård och 
Service 
Inblasa 
Lövholmens 
hemtjänst
Nordgrens hem-
tjänst, assistans 
och boendestöd
Nyponrosens 
Hemtjänst
Olivia Hemtjänst
Orrens vård och 
omsorg
Sagac i Stockholm
Saltsjöbadens 
hemtjänst Nils-
son/Hannebo
Äldreomsorgens 
hemtjänst i Salt-
sjöbaden

Fristående 
äldreboen-
den 

Attendo Kungs-
hamn
Båthöjden Plaza
Danvikshem
Gammeludds-
hemmet
Lillängen
Saltsjöbadens 
sjukhus
Sarvträsk äldre-
boende
Villa Tollare
(Graninge och 
Ältadalen byggs)

Två nya restauranger 
fick bygglov vid Miljö- 
och stadsbyggnads-
nämndens senaste sam-
manträde. Båda två 
kommer att byggas i bästa 
läge på kajen vid vattnet. 
Den ena på Kvarnholmen 
med utsikt över farleden 
och Djurgården, den an-
dra i Tollare i söderläge 
på kajen.

-Fler restauranger är en följd 
av att Nacka växer. 100 000 
invånare skapar ett underlag 
för bättre service i hela kom-
munen, säger Cathrin Ber-
genstråhle, (M). Det är klart 
att vi ska utnyttja Nackas fina 
skärgårdsmiljöer. Vilken livs-
kvalitet att sitta och äta gott med 
utsikt över vattnet!

Nyligen publicerades en sam-
manräkning av antalet restau-
ranger i alla länets kommuner. 

Nacka har nu kommit upp i to-
talt 136 restauranger. 

-Restaurangerna bidrar också 
med många värdefulla arbets-
tillfällen för en rad olika yrkes-
grupper och även jobbmöj-
ligheter för unga och oerfarna 
arbetssökande, säger Cathrin 
Bergenstråhle. Dessutom bidrar 
restauranger och caféer till en 
levande, trygg miljö med natur-
liga mötesplatser.

Till sommaren blir det 
mer valfrihet inom kul-
turen i Nacka. Kundvalet 
för musikskolan utökas 
till att omfatta även teat-
er, dans, bild och form 
och cirkus, enligt ett fär-
skt beslut från kommun-
fullmäktige. 

-Nu infriar vi i Nackamodera-
terna och Alliansen ett av våra 
vallöften, säger Oliver Rykat-
kin (M), 1:e vice ordförande 
i kulturnämnden. Förutom  
kortare köer och lägre avgifter 
så kommer det också att göra 
det lättare för barn och föräl-
drar att ställa krav. Vi kom-
mer med största sannolikhet 

att få se flera nya aktörer 
med innovativa lösningar för 
hur kulturkurser ska bedri-
vas och även helt nya kultur- 
yttringar för våra barn och unga. 

2007 infördes kundval för 
musikskola, vilket innebar att 
köerna försvann och nya aktörer 
vid sidan av Nacka Musikskola 
startade. Den rödgröna opposi-
tionen röstade då emot förslaget 
eftersom de bara vill ha kom-
munalt drivna verksamheter. 
Nästa läsår utvidgas nu detta 
kundval och syftet är att fler 
barn och unga ska få möjlighet 
att utöva kultur och att nya ak-
törer ska bidra till att mångfal-
den ökar. 

Kulturen växer i Nacka

Hotade välfärdsföretag i Nacka

Över 200 välfärdsföretag kan tvingas stänga om S+MPs förslag 
blir verklighet. Kommer du att bli drabbad? Se hela listan här: 


